
У ч и л и ще то  р а з п о л а га  с :  

с. Карапелит,  

общ. Добричка, обл. Добрич,  

ул. Втора, № 6 

тел.: 05714/2215,  

e-mail: kaili69@abv.bg; 

ou_karapelit@abv.bg  

  

Телефони за контакти: 

Директор: 0876 801 936 

Секретар: 0894 954 829 

С Р Е Д Н О У Ч И ЛИ ЩЕ   
“ Н И К ОЛ А ВАП Ц АРО В ”    

Средно училище  

“Никола Вапцаров”  

обявява 

план –прием за 

учебната 2020/2021 

година  
 

след завършен 7 клаc 

Срок на обучение 5 години 
 

Специалност: 

„Производство на растителни 

масла, маслопродукти и  

етерични масла” 
 

Професия: 

„Оператор в хранително –  

вкусовата промишленост“ 
 

след завършен 10 клас 

Срок на обучение 2 години 

БЪДЕЩЕТО НА ВАШИТЕ 

ДЕЦА Е ПРИ НАС! 

Да бъдем  достойни българи! 

Обновена сграда с парно 

отопление и слънчеви стаи, 

физкултурен салон, 

библиотека с богат набор 

от художествена и  

научна литература, 

модерни 

кабинети, 

МЕДИЦИНСКИ  

КАБИНЕТ С  

ЕЖЕДНЕВНО  

ОБСЛУЖВАНЕ 

ПОСТОЯННА  

ОХРАНА 



За качествено образование 
Специалност 

Професия 

Форма 

на 

обучение 

Балообразуващи 

предмети 

Специалност: 

„Производство 

на растителни 

масла, 

маслопродукти и  

етерични масла” 

 

Професия: 

Оператор в 

хранително-

вкусовата 

промишленост 

дневна Удвоеният брой  

точки от НВО по 

български език и 

литература. 
 

Удвоеният брой 

 точки от НВО по 

математика. 

 

Точките от оценката по 

биология и  

здравно образование  в 

седми клас. 

 

Точките от оценката по 

химия и опазване на 

околната среда  

в седми клас. 

Специалност 

Професия 

Форма на 

обучение 

Балообразуващи 

предмети 

Специалност: 

„Производство 

на растителни 

масла, 

маслопродукти и  

етерични масла” 

 

Професия: 

Оператор в 

хранително-

вкусовата 

промишленост 

дневна Точките от оценката 

по биология и  

здравно образование  

от удостоверението  

за завършен първи 

гимназиален етап. 

 

Точките от оценката 

по химия и опазване 

на околната среда  

от удостоверението  

за завършен първи 

гимназиален  етап. 

Осигурена учебна 

 практика в  

“ КЛАС ОЛИО”-АД  

с. Карапелит. 

Прием след 7 клас Прием след 10 клас 

Кандидатстване 

Подаването на документите за прием и  

класирането се организира от РУО, гр. Добрич. 

Записването се извършва в Средно училище  

„Никола Вапцаров“, с. Карапелит по график. 

Необходими документи за  

кандидатстване след 7 клас: 

 заявление по образец;  

 свидетелство за завършенo 

основно образование; 

 служебна бележка удостоверя-

ваща резултатите от изпитите; 

 медицинско свидетелство. 

 

Срок на обучение  

5 години 

етапи I етап II етап III етап 

     Подаване  на 

 документи 

  

3-7 юли 

  

14-16 юли 

  

 24-27 юли 

  

Класиране 

  

до 13 юли 

  

до 20 юли 

 

дo 29 юли 

 

  

Записване 

  

до 16 юли 

  

до 22 юли до 30 юли 

етапи I етап II етап III етап 

     Подаване  на 

 документи 

  

3-7 юли 

  

14-16 юли 

  

24-27 юли 

  

Класиране 

  

до 13 юли 

  

до 20 юли 

  

до 29 юли 

  

Записване 

  

до 16 юли 

  

до 22 юли до 30 юли 

Срок на обучение  

2 години 
 

Осигурена учебна 

 практика в  

“ БИО - КО” ЕООД 

цех с. Карапелит 

Необходими документи 

за кондидатстване след 

10 клас: 

 заявление по образец;  

 удостоверение за 

завършен първи 

гимназиален етап; 

 медицинско 

свидетелство 


